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Investindo em vidas 

• Através da leitura de Atos, das diversas cartas de 

Paulo e de dados históricos montar um quadro que 

nos permita enxergar parte do relacionamento entre 

Paulo e Timóteo  

• Perceber que Deus agiu na vida de ambos através 

deste relacionamento e também age em nós desta 

forma  
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Antes de ser um 

missionário 

• Paulo e Timóteo devem ter se conhecido na primeira visita 

de Paulo a Listra quando o apóstolo foi apedrejado 

• Este jovem filho de um casal misto tinha o bom testemunho 

dos cristãos da região 

• Deve ter resistido às pressões dos judaizantes que 

questionavam sobre salvação, santificação e sobre a 

autoridade de Paulo 

• Estes mesmos motivos levaram Paulo a escrever a carta aos 

Gálatas e a ir a Jerusalém para o Concílio de Atos 15 
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Timóteo sendo feito um 

missionário 

• No início da segunda viagem missionária, Timóteo, com uns 

20 anos, juntou-se a Paulo e Silas  

• Impedidos pelo Espírito de ir a Éfeso, chegaram à 

Macedônia  

• Em Filipos foram a uma pequena reunião de oração de 

mulheres 

• Ali se converteram Lídia, a escrava endemoniada e o 

carcereiro 

• A pedido dos magistrados deixaram a cidade e foram para 

Tessalônica 
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Timóteo sendo feito um 

missionário 

• Os judeus de Tessalônica eram radicais 

• Perseguiram os missionários em Beréia onde se havia 

formado uma pequena comunidade zelosa pela Palavra 

• Paulo deixou Timóteo cuidando da igreja de Tessalônica, 

pois corria risco de vida 

• Timóteo se juntou a Paulo em Corinto onde ficaram vários 

meses, animando-o com as boas notícias sobre aquela igreja 

• Paulo escreveu as duas cartas à igreja perseguida  
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Timóteo sendo feito um 

missionário 

• Paulo voltou para Jerusalém e Timóteo deve ter ido para 

casa 

• Paulo iniciou sua terceira viagem e passou por Listra 

• Nesta ocasião deve ter feito menção ao seu plano de 

ajuda aos irmãos de Jerusalém 

• Foram para Éfeso onde ficaram vários meses 

• Paulo dava aulas no seminário de Tirano 

• Timóteo recebeu, pelo menos, duas missões  
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Timóteo sendo feito um 

missionário 

• Foi enviado, com 23-24 anos, para as cidades da 

Macedônia e da Grécia possivelmente para avisar sobre 

o fundo e cuidar da igreja de Corinto que já havia 

recebido a carta A 

• Lá encontrou a igreja em crise e já tendo recebido a 

carta B (I Coríntios) 

• Voltou sem ter sucesso na sua missão em Corinto  
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Timóteo sendo feito um 

missionário 

• Também foi enviado para recolher o fundo assistencial 

nas igrejas da Galácia 

• Em Éfeso, além de enfrentarem a crise da igreja de 

Corinto, passaram por lágrimas, prisões e risco de vida 

• Foi um dos delegados escolhidos para levar o fundo à 

igreja de Jerusalém 

• Chorou com os demais sem saber o que Deus permitiria 

acontecer com a vida de Paulo  
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Passado o período 

probatório 

• Paulo foi preso e não sabemos ao certo o que 

aconteceu com Timóteo 

• Deve ter ficado por perto até ser enviado às igrejas para 

contar sobre Paulo e estimulá-los 

• Chegou a Roma com uns 30 anos 

• Secretariou Paulo quando, da prisão, escreveu as cartas 

aos colossenses, a Filemon e aos filipenses  
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Passado o período 

probatório 

• O segredo do sucesso de Timóteo foi que ele pôs os 

interesses de Jesus Cristo acima dos seus próprios 

• Mesmo depois, quando Paulo foi solto... 

• Paulo deve ter passado por Creta e ido para casa de 

Filemon em Colossos (Tt 1:5, Fm 22) 

• Timóteo deve ter sido enviado a Filipos (Fp 2:23) 

• Paulo e Timóteo se encontraram, possivelmente, em 

Éfeso 
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Passado o período 

probatório 

• Timóteo recebeu um novo desafio 

• Novamente lhe pareceu maior que suas forças 

• “Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que 

permanecesse em Éfeso” (I Tm 1:3) 

• Éfeso era uma das cinco maiores cidades do império 

romano 
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Passado o período 

probatório 

• A igreja fundada há uns dez anos crescia 

• Era maravilhoso, mas também perigoso 

• Em Roma Paulo tinha visto os problemas que podem 

surgir com a falta de organização 

• Era preciso que os efésios tivessem um pastor com o 

mesmo espírito de organização de Paulo 
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Pastor de uma grande 

igreja 

• Timóteo se sentia melhor como co-responsável 

• Tinha muito mais experiência nesta condição 

• Com o estômago debilitado e caráter tímido, como 

poderia lidar com discussões e disputas doutrinárias 

inevitáveis numa igreja daquele tamanho? 

• As igrejas da Ásia menor tinham esta igreja como 

modelo 
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A carta a Timóteo 

• Ninguém era mais treinado que Timóteo  

• Ele não queria aquele trabalho 

• Mas Paulo queria... 

• E escreveu a carta 

• Por quê? 

 - esteve com Timóteo por 12 anos e recentemente 

 - saudação: I Tm 1:1  
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A carta a Timóteo 

• Paulo apresentou-se como apóstolo nas cartas aos legalistas 

gálatas, aos desregrados corintianos e aos confusos 

colossenses 

• Para o senhor de Onésimo identificou-se como prisioneiro 

• Para os filipenses como o servo 

• Paulo, para Timóteo, queria emprestar sua autoridade 

apostólica  
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A carta a Timóteo 

• A carta não era só para Timóteo 

• Possivelmente era para ser lida por outros líderes que 

precisavam saber aquela elementar constituição de 

igreja 

• A carta a Tito, escrita de Éfeso, tem conteúdo similar 

• Paulo já estava com uns 63 anos e preparava a geração 

mais nova para assumir a liderança da Igreja 
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A igreja 

• Cidade estratégica 

• Recebia a influência de diversas correntes filosóficas e 

religiosas 

• Na carta escrita da prisão a esta igreja, Paulo já os 

advertira sobre isto 

• Ef 4:14 

• Timóteo, ainda moço, havia se mostrado fiel à sã 

doutrina (At 16:2) 
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A igreja 

• Mas Timóteo 

 - era jovem demais 

 - propenso a doenças 

 - tímido por temperamento 

• Moisés, Gideão, Jeremias 

• Por que Deus não usa sempre líderes natos? 

• I Co 1:27-29 
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A igreja 

• O problema era aparentemente superficial: fábulas, 

tagarelice, sabedoria falsa 

• Idéias especulativas: brechas 

• As novidades da moda sendo adaptadas ao evangelho: 

“O segredo”, prosperidade, sofrimento zero  

• Conversavam sobre religião, mas não amavam (ITm 1:5) 
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A igreja 

• Infelizmente os efésios jamais atingiram o alvo 

• Perderam-se falando sobre religião, participando de 

cultos e cursos 

• Apocalipse 2:1-5  

• A igreja dos nossos dias?  

• A IBCU?  

• Cada um de nós?  
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Carta militar 

• Estranho tom militar 

• Mensagem principal: quem fala é o comandante 

• Pai mandando filho para a guerra 

• Luta, combate, dever, mandato 

• I Tm 1:18: campanha militar e não luta isolada 

• Melhores armas de Timóteo: I Tm 1:19 

• Fé (se não souber porquê está lutando não saberá 

vencer) e boa consciência (comunhão com Deus)  
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Carta militar 

• Para ser um bom soldado (I Tm 4) 

 - rejeite fábulas profanas, não fique discutindo  

 - exercite-se espiritualmente, exige mais tempo e 

esforço que para o exercício físico 

 - seja exemplo, se jovem dá ordem aos mais velhos é 

desprezado (I Tm 4:12) 

 - seja diligente, a prática transforma uma ação 

esporádica em hábito que é útil numa emergência  
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Carta militar 

• Para terminar, Paulo reforça para que fosse um bom 

soldado (I Tm 6:11,12) 

• Homem de Deus foi expressão usada no Antigo 

Testamento para Moisés, Davi e Elias 

• Não porque merecessem, mas pela missão recebida 

• Somos homens e mulheres de Deus na família, no 

trabalho e nos relacionamentos que temos 
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Ordens (I Tm 6:11-20) 

• Foge: soldados não gostam de retirada, mas por vezes é 

necessário retirar-se de um flanco para ganhar uma 

guerra  

 - do amor às controvérsias (I Tm 6:3-5) 

 - do amor ao dinheiro (I Tm 6:6-10) 

 - da imoralidade (II Tm 2:22)  

• Busque (ativamente) a justiça, a piedade, a fé, o amor, a 

perseverança, a mansidão  
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Ordens (I Tm 6:11-20) 

• Combate o bom combate: combater por algo que deve 

ser combatido, não perca energia para combater 

batalhas que não têm valor  

• Tome posse da vida eterna para a qual foi chamado e 

fez profissão de fé 

• Ordene: lidere seus liderados 

• Guarde este mandamento, atenta para estas coisas  

(II Tm 1:14) 
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Reavivar o fogo 

• Nero incendiou Roma em julho de 63 dC 

• Subiu ao poder 10 anos antes e Sêneca o considerou 

“incapaz de aprender a crueldade” 

• Assassinou seu irmão, sua mãe, sua ex-esposa... 

• Erigiu seu palácio sobre as cinzas 

• Mas era necessário um bode expiatório 

• Foi a igreja cristã 
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Reavivar o fogo 

• Era tida como uma sociedade secreta  

• Falavam que nos cultos se comia carne e se bebia 

sangue 

• Cláudio já havia expulsado os cristãos da cidade 

• Tácito escreveu: A fim de abafar os rumores, Nero 

falsamente culpou e puniu com crueldade pessoas 

chamadas cristãs 

• Foram mortos por cães, na cruz ou em chamas 
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Reavivar o fogo 

• Paulo tornou-se um alto prêmio 

• Paulo havia riscado um fósforo no império cujo fogo 

jamais acabaria 

• O que aconteceu entre a primeira e segunda prisão em 

Roma (63-66 dC) não sabemos com precisão 

• Clemente, outro historiador romano, escreveu em 96 

que Paulo havia atingido o extremo oriente 

• Mas, com 65 anos, Paulo estava num calabouço  
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Cárcere Mamertino 

Fórum romano 



Sentimentos 

• Paulo estava muito só no cárcere 

• Lembram-se de Corinto?  

• De Trôade no final da terceira viagem missionária? 

• As visitas eram raras e furtivas 

• Ser cristão era sentença de morte cruel 

• E onde estava Timóteo nesta hora? 
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Sentimentos 

• Timóteo estava onde Paulo o havia deixado 

• Não pode se dizer que tivesse fracassado em Éfeso 

• Mas os problemas haviam se agravado 

• Um grupo contrário a Paulo havia ganhado terreno 

• Velhas heresias estavam na moda 

• Nova onda de perseguição 
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Sentimentos 

• A prisão de Paulo pode ter se dado em Éfeso ou Trôade 

• Timóteo deveria estar junto pois Paulo fala em partida 

com lágrimas (II Tm 1:4) 

• É possível que uns três meses depois tenha recebido a 

carta em que Paulo pedia que fosse a Roma tão cedo 

quanto possível 

• E que levasse João Marcos   
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Sentimentos 

• Afetuosa e comovente 

• Há menção a soldado e combate  

• Mas é outro tom 

• Instrução para o presente & recordações e expectativas 

• Interesse pela igreja & profundo interesse por Timóteo 

• Como estaria Timóteo ao recebê-la? 
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Sentimentos 

• Você já esperou de um líder seu aquilo que ele não 

pôde dar? 

• Você considerou que ele pudesse ter necessidades que 

também não estavam supridas? 

• Timóteo tinha motivo de sobra para estar desanimado 

• A igreja de Éfeso com seus problemas 

• Paulo, ele e suas ovelhas corriam risco de vida 
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Sentimentos 

• E o futuro do cristianismo? 

• Não era só a igreja de Éfeso que enfrentava problemas 

• A crise era geral: heresias e perseguições 

• Solidão e peso esmagador da responsabilidade 

• Insuficiência (de novo) 

• O  cristianismo estaria nas mãos de homens como ele e 

Tito 
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Timóteo lê a carta 

• At 20:24 e II Tm 4:7 

• A responsabilidade agora era de Timóteo e dos demais 

• Logo no início da carta (II Tm 1:7) 

• “Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas 

de poder, de amor e de moderação” 

• Filho, sua insuficiência é compensada pela presença do 

Espírito, seu medo pelo Consolador 
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Timóteo lê a carta 

• Timóteo deve ter relido esta parte várias vezes 

• O Espírito não é só poder, é também amor 

• Gl 5:22 e I Jo4:18 

• Se Timóteo tinha medo de ir à Roma, seu amor por 

Paulo o superou 

• Deus deu espírito de moderação: equilíbrio, saúde 

mental, sobriedade 
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Timóteo lê a carta 

• Mas estas qualidades não vêm automaticamente, 

lembrou Paulo (II Tm 1:6) 

• O que Deus nos dá precisa ser usado e não 

negligenciado, precisa ser reavivado 

• Talvez por isto sejamos sempre colocados a prova, para 

que o fogo não se apague 

• É hora de reavivar os dons de poder, amor e moderação 

em cada um de nós  
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Sentido histórico 

• Por toda a carta fica evidente o processo de Deus 

• Corrida de revezamento 

• O que recebera tinha que ser passado intacto a geração 

seguinte (II Tm 2:2), a homens fiéis e idôneos 

• Só evangelizar os filhos não é suficiente 

• Ensinar a guardar o bom depósito:  

 - II Tm 2:8: afirmação de fé 

 - II Tm 2:11-13: cânticos a cantar 

 - II Tm 1:13: crivo da Palavra 
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Sentido histórico 

• Permanece naquilo que aprendeu (II Tm 3:14,15) 

• Falsos mestres tendem a separar credo da conduta 

• Paulo lembra que as Escrituras são úteis para a 

correção e a educação em justiça (vida moral) 

• Crença transformada, vidas transformadas (II Co 5:17) 

• Corrigir não é apontar o erro apenas 

• Educação na justiça é um processo cujo propósito é 

ajudar outros 
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O mais relevante 

• Palavras finais de Paulo à humanidade: II Tm 4 

• “Pregue a Palavra” 

• Oportuno ou não: referente a sã doutrina do verso 3 e 

não ao trabalho de evangelista do verso 5 (Cl 4:5,6) 

• Apela para a razão, consciência e vontade (corrige, 

repreende, exorta) 

• Não dá para ser discípulo e não estudar a Palavra 

inspirada pelo Espírito 
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O mais relevante 

• É preciso ter consciência de que outros espíritos querem 

nos guiar 

• O critério é a Palavra 

• Paulo havia escrito na primeira carta  

• Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino (I Tm 4:13) 

• Medita (I Tm 4:15) 

• Tem cuidado (I Tm 4:16) 
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Para terminar 

• Não vinha sendo fácil 

• Frequentemente se sentia só e abandonado 

• A audiência preliminar foi surpreendentemente boa 

• Paulo criava oportunidades para testemunhar 

• Paulo já havia mandado Tíquico para substituir Timóteo 

• Valia a pena pedir para Timóteo andar 1.600Km até si 

• Na dor, ter alguém amado por perto e lendo a Bíblia... 
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Há duas formas de viver sua vida. 

Uma é acreditar que não existem milagres. 

A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. 

Albert Einstein (1879-1955) 

Obrigado pela atenção. Deus nos abençoe. Boa semana 

pvelho@unicamp.br 



“Por esta causa te deixei em Creta, para que 

pusesses em boa ordem as coisas que ainda 

restam, e de cidade em cidade estabelecesses 

presbíteros, como já te mandei:”  

Tt 1:5 

Fm 22 

“E juntamente prepara-me também pousada, 

porque espero que pelas vossas orações vos hei 

de ser concedido.”  



 “Portanto, é Timóteo quem espero enviar, tão 

logo me certifique da minha situação.”  

Fp 2:23 



I Tm 1:3 

“Como te roguei, quando parti para a 

Macedônia, que ficasses em Éfeso, para 

advertires a alguns, que não ensinem outra 

doutrina,”  



I Tm 1:1 

“Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, 

segundo o mandado de Deus, nosso 

Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, 

esperança nossa,”  



Ef 4:14 

“Para que não sejamos mais meninos 

inconstantes, levados em roda por todo o vento 

de doutrina, pelo engano dos homens que com 

astúcia enganam fraudulosamente.” 
  



At 16:2 

“Os irmãos de Listra e Icônio davam 

bom testemunho dele.” 

 



I Co 1:27-29 

“27. Mas Deus escolheu as coisas loucas 

deste mundo para confundir as sábias; e 

Deus escolheu as coisas fracas deste 

mundo para confundir as fortes;  

28. E Deus escolheu as coisas vis deste 

mundo, e as desprezíveis, e as que não 

são, para aniquilar as que são;  

29. Para que nenhuma carne se glorie 

perante ele.” 



ITm 1:5 

“Ora, o fim do mandamento é o amor de um 

coração puro, e de uma boa consciência, e 

de uma fé não fingida.” 

 



Apocalipse 2:1-5 

“1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz 

aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda 

no meio dos sete castiçais de ouro:  

2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua 

paciência, e que não podes suportar homens maus; e 

puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não 

são, e tu os achaste mentirosos.  

3. E sofreste, e tens paciência; e trabalhaste pelo meu 

nome, e não te cansaste.  

4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro 

amor.  

5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e 

pratica as primeiras obras; quando não, brevemente a ti 

virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te 

arrependeres.” 



I Tm 1:18 

“Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, 

segundo as profecias que houve acerca de ti, 

milites por elas boa milícia;” 

 



I Tm 1:19 

“Conservando a fé, e a boa 

consciência, a qual alguns, rejeitando, 

fizeram naufrágio na fé.”  



I Tm 4:12 

“Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o 

exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, 

no espírito, na fé, na pureza.” 



I Tm 6:11,12 

“11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, 

e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a 

paciência, a mansidão.  

12. Milita a boa milícia da fé.”  



I Tm 6:3-5 

“3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não 

concorda com a sã doutrina de nosso Senhor 

Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a 

piedade, 

4. É orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra 

um interesse doentio por controvérsias e 

contendas acerca de palavras, que resultam em 

inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, 

atritos constantes entre aqueles que têm a mente 

corrompida e que são privados da verdade, os 

quais pensam que a piedade é fonte de lucro.  

5. De fato, a piedade com contentamento é 

grande fonte de lucro” 

 



I Tm 6:6-10 

6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento.  

7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada 

podemos levar dele.  

8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso 

contentes.  

9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em 

muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na 

perdição e ruína.  

10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e 

nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos 

com muitas dores.  



II Tm 2:22 

22. Foge também das paixões da mocidade; e segue a 

justiça, a fé, o amor, e a paz com os que, com um coração 

puro, invocam o Senhor.  



II Tm 1:4 

Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para 

que minha alegria seja completa. 



At 20:24 e II Tm 4:7 

II Tm 4:7 . Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.  

At 20:24 . Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto 

que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi 

do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de 

Deus.  



II Tm 1:7 

7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de 

amor e de moderação.  



Gl 5:22 e I Jo4:18 

Gl 5:22. Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.  

I Jo4:18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora 

o temor; porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é 

perfeito em amor.  



II Tm 1:6 

Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha 

viva a chama do dom de Deus que está em você 

mediante a imposição das minhas mãos.  



II Tm 2:2 

E as palavras que de mim ouviu dizer na 

presença de muitas testemunhas, confie-as a 

homens fiéis que sejam também capazes de 

ensinar a outros.  



II Tm 2:8 

8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, 

descendente de Davi, conforme o evangelho.  



II Tm 2:11-13 (Cantico da igreja do primeiro século) 

 11. Palavra fiel é esta: que, se morrermos com ele, também 

com ele viveremos;  

12. Se sofrermos, também com ele reinaremos; se o negarmos, 

também ele nos negará;  

13. Se formos infiéis, ele permanece fiel; não pode negar-se a 

si mesmo.  

 



II Tm 1:13 

13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens 

ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus.  



II Tm 3:14,15 

14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e 

de que foste inteirado, sabendo de quem o tens 

aprendido,  

15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas 

Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, 

pela fé que há em Cristo Jesus.  



II Co 5:17 

17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura 

é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez 

novo.  



Cl 4:5,6 

5. Andai com sabedoria para com os que estão de 

fora, remindo o tempo.  

6. A vossa palavra seja sempre agradável, 

temperada com sal, para que saibais como vos 

convém responder a cada um.  



I Tm 4:13 

13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da 

Escritura, à exortação e ao ensino.  



I Tm 4:15 

15. Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para que o 

teu aproveitamento seja manifesto a todos.  



I Tm 4:16 

16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 

Persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te 

salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te 

ouvem 


